
Ensino Experimental das Ciências:  
Mudanças do estado físico da água 

                                  Escola Básica Olival Queimado 

 

Um dia, a professora sugeriu que imaginássemos uma visita de 
estudo à Serra da Estrela. Nessa visita, iriamos construir um 
grande boneco de neve e, para que não fundisse rápido, iriamos 
revesti-lo. Colocou-se, então, a seguinte questão-problema: “Se 
revestirmos o boneco de neve com diferentes materiais, 
poderemos alterar o seu tempo de fusão?” 

Em grupo, fizemos as 
nossas previsões e, a 
maioria dos alunos, 
considerou que se 
vestissem o boneco de 
neve este iria aquecer e 
derreter mais rápido, pelo 
que, sem revestimento iria 
durar mais tempo. 
Para a experiência 

utilizámos seis cubos de gelo (de igual massa e à mesma 
temperatura), tecido, jornal, guardanapo, papel de alumínio, 
película aderente, seis copos e um relógio. De seguida, 
revestimos os cubos com os diferentes materiais, deixámos um 
sem revestimento e, colocámo-los nos copos. Ao longo da 
manhã, cada grupo observou a ordem de fusão dos seus cubos e 
registou, no seu protocolo, o tempo que cada um demorou a 
fundir. 
Terminada a experiência, verificámos que algumas das nossas 

previsões estavam incorretas. Com efeito, o cubo de gelo sem 
revestimento foi o primeiro a fundir. Seguidamente, o cubo 
revestido com papel de alumínio porque é um bom condutor 
térmico. Os cubos revestidos de jornal, guardanapo e película 
aderente demoraram mais tempo a fundir. Por fim, o cubo 
revestido de tecido, pois é um mau condutor térmico. 
Nós gostámos de realizar esta experiência porque aprendemos 
palavras novas, relacionadas com a água e com a Ciência. 

 

 

Editorial 
    

   Neste dia 22 de março 
celebra-se o Dia Mundial da 
Água - a comemoração 
surgiu no âmbito da 
Conferência das Nações 
Unidas sobre 
Desenvolvimento e Ambiente 
que decorreu em 1992. Visa, 
principalmente, alertar as 
populações para a 
importância deste recurso 
essencial à vida e para a 
necessidade da sua 
preservação e poupança. O 
Boletim associa-se a este 
alerta e dedica este número 
à ÁGUA!!!  

   Reunimos neste número, 
como sempre, aquilo que no 
agrupamento se vai fazendo 
em ciência, assinalando 
várias iniciativas, atividades 
e visitas de vários ciclos e 
idades.  Contamos com a 
participação de vários alunos 
e professores do 
agrupamento, a quem muito 
agradecemos!   
  Esperamos por vós no 
último número deste ano, dia 
17 de maio, dia mundial da 
internet. 
 

Contamos SEMPRE contigo!   

22 mar. 2016    Número 11 



Visita de Estudo - Exposição Real Bodies e  

Museu da Eletricidade - 9ºano                                  Escola Secundária                    

       No dia 20 de janeiro, os alunos do 9.º ano foram até Lisboa para uma visita de estudo no âmbito das 
disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química. 
    Quando chegámos a Lisboa fomos visitar uma fascinante e incrível exposição sobre o corpo humano, 
a "Real Bodies". Nessa exposição pudemos 
observar corpos (35) e órgãos (350) humanos 
reais, que de acordo com informação 
disponibilizada na página oficial, são 
preservados graças à sofisticada técnica de 
polimerização, mantendo-os inalterados ao 
longo do tempo. À medida que fomos de sala 
em sala explorar o nosso deslumbrante corpo, 
descobrimos que há muito mais para além dos 
conteúdos dados nas aulas de Ciências 
Naturais. Consistiu numa “viagem” 
extremamente útil, dando-nos a conhecer a 
constituição e funcionamento dos sistemas e 

aparelhos do 
nosso corpo. Para além dos corpos humanos reais, apresentados em 
várias posições anatómicas, e ainda dos corpos de atletas durante a 
prática desportiva, encontrámos órgãos afetados por diversas patologias, 
possibilitando ver como o corpo humano pode ser condicionado pelas 
mesmas. Tendões, ossos, músculos, pele, os aparelhos urinário e 
respiratório - observámos tudo nesta exposição. Podemos dizer que esta 
exposição constituiu uma oportunidade única e uma mais-valia, 
permitindo-nos aprender, compreender, surpreender-nos com a beleza e 
a perfeição da "máquina" humana. Mais, a experiência “Real Bodies” 
mostrou-nos uma lição fundamental: o quão importante é respeitar o 
nosso corpo, de lhe dedicar tempo, de cuidar dos pormenores diários 
que fazem a diferença. Foi uma experiência completamente inovadora e 
educativa na descoberta do corpo humano – e de nós próprios. 

   Depois do almoço, visitámos o Museu da Eletricidade, que noutros tempos funcionou como a Central 
do Tejo. Fomos recebidos por uma senhora que nos acompanhou ao longo da visita. Ela mostrou-nos o 
interior do Museu, ao mesmo tempo que nos explicou tudo de uma forma simples e esclarecedora. 
Durante a visita não pudemos deixar de reparar em algumas máquinas já muito antigas, nos bonecos que 
representavam os trabalhadores da fábrica e em algumas maquetes, entre as quais estava uma que 
representava o edifício da Central e outra, a cidade de Lisboa.  
Visitámos o interior de uma Caldeira, o que nos possibilitou ver a sua estrutura, assim como os vários 
componentes fundamentais do seu funcionamento: tapete de grelhas, tubo de queda do carvão e os 
queimadores de nafta. Fomos, também, até a uma sala que o Museu tem reservado para as diversas 
fontes de energia, especialmente as renováveis (Solar, Eólica, Hídrica, Biomassa), onde observámos 
algumas experiências e aprendemos alguns nomes ligados à história da Química, no que toca à 
eletricidade. Ainda visitámos uma sala, localizada no piso inferior, a sala dos cinzeiros, onde se recolhiam 
as cinzas do carvão queimado ou ainda por queimar.                                                                                   



     
      Foi-nos dito que nesta zona as condições de trabalho eram particularmente difíceis, devido ao calor 
existente e à respiração das cinzas resultantes da 
queima do carvão.  
Finalmente, o último local por onde passámos foi o de 
uma sala onde existem vários tipos de jogos 
relacionados com a eletricidade. Este é um espaço que o 
Museu tem especialmente dedicado à diversão e 
aprendizagem. Foi sem dúvida, uma visita muito 
enriquecedora, permitindo-nos aumentar os nossos 
conhecimentos no âmbito da disciplina de Físico-

Química e sensibilizando-nos para questões ligadas à 
eletricidade. Este Museu, com uma estrutura 
arquitetónica considerada de grande valor  para a cidade de Lisboa, além de se apresentar como um 
espaço onde é possível conhecer o passado sobre a eletricidade, também possibilita discutir o futuro 
relativamente à área da energia.                                                                                                                           

Visita de Estudo - Exposição Real Bodies - 12ºano 

Escola Secundária                    
    
     No dia 15 de janeiro, os alunos do 12ºA, acompanhados pelas professoras Isabel Teixeira e Anabela 
Romão, deslocaram-se à Cordoaria Nacional, em Lisboa, para visitar a fascinante e incrível exposição 
sobre o Corpo Humano. A exposição Real Bodies tem 10 salas onde é possível ver, ao vivo e a cores, 
34 cadáveres e 350 órgãos humanos preservados com 3 técnicas diferentes: plastificação, resinas de 
epóxido e fundição. Descobrimos que há muito mais 
para além dos conteúdos lecionados nas disciplinas de 
Biologia e Química, à medida que fomos de sala em 
sala explorar o nosso fascinante corpo. Na 1.ªsala – 
dedicada ao Sistema Esquelético, observámos os 
ossos do nosso corpo (designações, classificações, 
estrutura interna), as articulações e ainda os 
movimentos do nosso esqueleto. A 2.ªsala (Sistema 
Muscular), deu-nos uma perspetiva sobre os 
músculos, as suas funções, células e tecidos 
constituintes. Na 3.ªsala, do Sistema Digestivo, observámos onde funciona a digestão e os órgãos deste 
aparelho tão importante para a nossa nutrição. Aqui visualizámos um cadáver, numa mesa de autópsia, 
com um tumor (fibroma), possivelmente a causa da morte do indivíduo. Na 4 ª sala dos Sistemas 
Reprodutores e Urinário, observámos órgãos reprodutores masculinos e femininos, bem como o 
aparelho urinário. Aqui foi possível ver órgãos saudáveis e órgãos com as mais diversas patologias, por 
exemplo, cancro. Na 5ªsala, sobre Crescimento Fetal, observámos gémeos monozigóticos, os 
chamados gémeos verdadeiros. Vimos ainda o desenvolvimento dos ossos no feto desde as 12 
semanas até às 28 semanas. A exposição tornou-se mais colorida quando avançámos para a 6.ªsala, 
do Sistema Cardiovascular e, pela técnica de polimerização, conseguimos observar o complexo sistema 
circulatório. Na 7.ª sala (Sistema Respiratório) observámos, para além das vias respiratórias do 
processo respiratório, as consequências do tabaco a nível pulmonar. Na 8.ª sala, vimos o quão incrível 
é nosso Sistema Nervoso, desde a cabeça à ponta dos pés. Na 9.ª sala, ficámos maravilhados com a 
anatomia seccionada de cadáveres. Terminamos a visita, na 10.ª sala, dedicada à Atividade Física que 
realmente é o melhor remédio… Realizámos, em pouco mais de duas horas, uma incrível e motivadora 
viagem através do nosso corpo, a máquina mais perfeita do mundo.                                                                                                     



Semear pinheiros e sobreiros na Sala Azul    
                                                          Jardim de Infância nº2 - Pedro Nunes                  

   Os meninos da sala azul semearam pinheiros e sobreiros em novembro. 
Este foi um trabalho de equipa - as crianças duas a duas encheram vasos com terra, 
colocaram duas sementes (pinhão e bolota) em cada um deles e taparam-nas com um pouco 
mais de terra, regámos e ficámos a aguardar. Todos os dias fomos vendo se surgia alguma 
planta. 
Pouco mais de um mês depois, surgiram as primeiras arvorezinhas. Os pinheiros foram os 
primeiros a nascer, saíram das sementes muito curvados, saindo da semente só depois 
ficavam direitos, são muito verdinhos, as folhas parecem agulhas, os sobreiros apareceram 
alguns dias mais tarde, muito direitinhos, apresentam uma cor creme, só depois as folhas 
ficam verdes, são ovais com uns biquinhos (denticuladas). 
Todos os dias vamos ver se necessitam de água, pois sem água não crescem e murcham. 
Vamos dando notícias…  

Campos Magnéticos                                                 Escola Secundária                    

No âmbito do estudo do magnetismo, na disciplina 
de Física e Química A, a turma A do 11.º ano 
realizou uma atividade experimental, de modo a 
observar a formação das linhas de campo que 
constituem um campo magnético. Foi colocada uma 
folha comum sobre dois ímanes (não unidos) e, 
sobre esta, foi deitada limalha de ferro, cuidadosa e 
uniformemente ao longo de toda a superfície. Desta 
forma, foi possível verificar-se a formação de dois 
tipos de campos magnéticos distintos, segundo o 
conhecimento básico de que ocorre atração entre 
pólos opostos e repulsão entre pólos iguais. A 
experiência permitiu ainda formular conclusões acerca da densidade e da disposição geral das 
linhas de campo magnético, complementando a abordagem teórica exposta nas aulas.         

Madalena Mendes, 11ºA 



    No Clube da Ciência foram realizadas várias atividades ao longo do segundo período, tais 
como: "A vela que se apaga"; "Pasta de dentes de elefante"; "Lâmpada de óleo lava", 
Trovoada química", "Simulação de um vulcão efusivo em erupção"; "Simulação da 
solidificação da lava em profundidade (na rolha de cortiça), à superfície (dentro de uma 
caixa de vidro) e dentro de água (numa tina de vidro com água), com enxofre derretido ;" 
Pesquisa de  amido em vários alimentos"; "O ovo dentro da garrafa", entre outras que 
divulgaremos no próximo boletim.  
    Além destas atividades, visionamos também os filmes "Parque Jurássico" 1 e 3, que faz 
parte do nosso currículo do 7º ano, no estudo dos fósseis.   
 

 

 

       

 

 

 

                                                                                     Henrique Monteiro e José Algarve, 7ºC  

Clube da Ciência                                                     Escola Secundária 

Atividades experimentais em sala de aula            Escola Secundária 

    No 8ºC, na disciplina de Físico-Química, foi realizada 
uma atividade experimental relacionada com o som. A 
atividade consistia na utilização de um diapasão para 
podermos ouvir diferentes ondas sonoras. Esta atividade 
permitiu-nos compreender melhor como se propaga o 
som, tanto nos sólidos como nos líquidos.  
  Em ciências, foi feita uma experiência acerca da 
influência de um componente abiótico na germinação. 
Dividiu-se a turma em dois grupos e cada um colocou 25 

grãos e feijões em 5 caixas de Petri com algodões 
molhados. Duas delas foram colocadas na estufa a 30º 
e outras duas à janela. Quatro foram colocadas na 
bancada da sala e as restantes dentro do armário no 
escuro. Com esta experiência concluímos que o feijões 
e grãos da estufa criaram muito bolor e bactérias, por 
isso não se desenvolveram corretamente. Os feijões e 
grãos que se desenvolveram melhor foram os que 

ficaram na bancada à temperatura ambiente, pois tinham a temperatura e luz adequadas à 
germinação.  



Poesia Matemática… 

O número – 8 

         Escola Secundária                                                     

Sou um número matemático  
quem me conhece  
fica fanático 

 

Nasci em 202  
antes de cristo  
todas as pessoas  
eu conquisto 

 

Na China antiga nasci  
não duvides, 
toda a gente  
gosta de mim 

 

No início não acreditavam  
que um número negativo pudesse ser 
a solução 

mas cheguei lá eu 

e toquei-lhes no coração 

 

 Através das dívidas fui descoberto 

 consegui que os gregos  
efetuassem um cálculo correto 

 

Na atualidade sou indispensável 
podes ter a certeza que sou muito 
amável.                     
                          

   

Vasco Pereira 7ºA  
Carlota Castro7º B 

 Maria Inês Carreira7ºB  
 Ana Sofia Costa 7ºB 

                                          

A não perder…          No Coração do Mar 

    Em Novembro de 1820, o navio baleeiro Essex foi atacado por 
um cachalote de proporções gigantescas. Defrontando a fúria do 
animal em alto-mar, os 21 membros da tripulação vêem-se a 
questionar tudo em que sempre acreditaram, desde a honra ao 
verdadeiro valor da vida humana. Assim, enquanto George 

Pollard Jr., o capitão, procura salvar os seus homens no meio de 
uma tempestade, Owen Chase, o imediato, não perde a 
esperança de vir a derrotar o animal enfurecido. À deriva durante 
meses, a debaterem-se desesperadamente com as forças da 
Natureza, estes homens apenas terão a seu favor o instinto de 
sobrevivência e a experiência de uma vida no mar… A história, 
da autoria de Nathaniel Philbrick, que inspirou o épico Moby Dick, 
de Herman Melville. 
Um relato fiel que se traduz numa experiência cativante no 
grande ecrã. Os efeitos visuais trabalhados detalhadamente 
tornam este filme numa obra visual fantástica, mais do que um 
projeto cinematográfico por si só. Chris Hemsworth encanta e 
demonstra ter nascido para dar vida a personagens heróicas e 
corajosas. A luta pela sobrevivência, inerente ao próprio homem, 
assume as maiores dimensões alguma vez imaginadas, o que 
leva aquele que assiste a travar uma batalha constante com as 
suas inclinações sensíveis.                                             Madalena 

   O Clube da Ciência agradece a participação dos alunos Inês 
Campos Freitas, Miguel Silvério, Daniela Martins e Carolina 
Flamino nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia (Sénior).       

  O Clube felicita a aluna Sara Fourbet Mendes, pelo seu apuramento 
para a 2ª eliminatória. Parabéns!    

 

   O Clube da Ciência agradece a participação da aluna Carolina 
Flamino nas II Olimpíadas Portuguesas da Geologia.  



    Visita de Estudo -  Centro Ciência Viva Estremoz                      
                                                                                    Escola Secundária  

      No âmbito das disciplinas de Biologia e 
Geologia e Física e Química A, tivemos 
oportunidade de, no dia 12 de janeiro, terça-feira, 
irmos ao Centro de Ciência Viva e à pedreira de 
Estremoz. Ao longo do dia vimos várias 
exposições relacionadas com os fósseis e com a 
estrutura interna da Terra, “Terra - um Planeta 
Dinâmico”; “Evolução, Resposta a um planeta em 
mudança”, relacionada com a sustentabilidade e 
por fim, ainda no centro, tivemos a oportunidade de fazer uma experiência intitulada “Das 
prensas de areia à génese de estruturas geológicas” com o objetivo de observar como a 
areia fica após ser sujeita a forças e vice-versa. Por último, realizámos uma saída de campo 
à pedreira de Santo António, onde conseguimos ver a extração de mármore, vivenciando 
assim a vida de quem lá trabalha podendo então dizer que é uma experiência fantástica e ao 

mesmo tempo assustadora, devido à sua profundidade. Aqui destacaram-se processos 
associados à génese das litologias presentes, à relação com a topografia da região, aos 
processos de exploração desta rocha ornamental, bem como, aos problemas sociais, 
económicos e ambientais ligados à indústria extrativa. A visita de estudo permitiu-nos 
consolidar e elucidar os nossos conhecimentos, quer na disciplina de Biologia e Geologia, 

quer na disciplina de Física e Química A. As 
várias atividades e exposições foram bastante 
claras e de fácil entendimento. Temos a salientar 
o bom trabalho das guias do Centro de Ciência 
Viva - o seu esforço para que os alunos 
interagissem foi notável. Concluindo, esta foi uma 
visita de estudo bastante enriquecedora, não só 
pela componente científica do centro, mas 
também por todo o seu caráter histórico uma vez 
que o Centro de Ciência Viva se encontra 

instalado num antigo convento e hospital.                     



 22 de março - Dia Mundial da Água. Sabias que… 

 

… uma molécula de água permanece no oceano durante 98 anos, faz parte do gelo durante 20 meses, fica nos lagos e 
rios por 2 semanas e não dura na atmosfera mais de 7 dias? 

… dentro de 30 anos, 5.5 biliões de pessoas viverão em condições de moderada a severa escassez de água? 

… de toda a água que se consume em casa, mais de 75% é usada na casa de banho? 

… uma em cada 6 pessoas no planeta não tem acesso a água potável e, a cada ano, 2 milhões de pessoas morrem por 
causa de doenças relacionadas à falta de saneamento? 

… todos os dias estima-se que são desperdiçados, apenas nos Estados Unidos, 26,5 bilhões de litros de água potável 
por esvaziamento de canos? 

… 80 % das doenças do mundo são resultado da ingestão de água contaminada? 

… a água é a única substância que pode ser naturalmente encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso? 

Simão Espinho, 8ºB 

Humor…                                                                                 José Faria 11ºC                                                        

G
ra

fi
sm

o
: M

ar
ga

ri
da

 L
im

a 
   

  E
d

iç
ão

: E
qu

ip
a 

C
oo

rd
en

ad
or

a 
   

  I
m

p
re

ss
ão

: A
E

A
S
 

Caça ao Tesouro                                                                 Escola Secundária 

 

No dia 4 de fevereiro do presente período letivo, os alunos do 
9ºB realizaram uma atividade, em Matemática, no âmbito do 
estudo dos lugares geométricos, denominada "A caça ao 
tesouro". O objetivo desta atividade era ajudar-nos a aprender 
de uma forma mais dinâmica e motivadora. A professora deu-

nos um mapa que representava a planta da escola onde 
tínhamos também instruções para encontrarmos os lugares 
geométricos pedidos e, por sua vez chegarmos ao tesouro. 
Foram feitos grupos. Todo o trabalho de construção foi feito 
na sala e depois todos os grupos saíram para procurar o 
tesouro! Foi bem divertido e serviu como uma boa forma de 
aprendizagem.                                                                                                 Catarina Maravilhas 9ºB 


